II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2016

Komentář

V rámci § 221 Pozemní komunikace je částka 2 768 000,- členěna na rekonstrukci ulice Pod hřištěm
až k poslednímu domu (2 mil. ) , doplnění vjezdů ve staré zástavbě , kde dosud nejsou ( 0,5 mil.),
obnova dopravních značek a názvů ulic apod.( 250 000). Přes náš požadavek zde není zařazena
rekonstrukce chodníku do N. Strašecí. (cca 1 mil.)
V § 222 Silniční doprava je částka odváděná obcí na autobusovou dopravu ve výši 110 000,§ 232 Odvádění a čištění odpadních vod 1 216 000,- je oproti roku 2015 navýšen o 200 000,- na
výměnu přečerpávacích čerpadel na náměstí u rybníka a o 250 000,- na pořízení prokysličovadla na
čističku ke snížení kalů a tím úspoře za jejich likvidaci. Ostatní položky tj. energie(325 000,-), nákup
služeb(420 000,-) a drobný materiál ( 21 000,-) jsou beze změny.
§ 311 Předškolní a základní vzdělávání 1 132 000,- zahrnuje jednak mzdové náklady ( 278 000,-),
nákup služeb ( 50 000,-), a především příspěvek obce na činnost MŠ. Tento příspěvek 804 000,ovšem obsahuje částku 100 000,- na řešení případného havarijního stavu a v podstatě na vlastní
činnost činí tedy 704 000,-, což je nižší oproti roku 2015. Zbytek do výše roku 2015 tvoří platby za
energie v nebyt. prostorách p. Jirsou.

§ 334 Sdělovací prostředky 286 216,- jsou náklady obce na provoz kabelové televize .
§ 339 Ostatní záležitosti v oblasti kultury 180 000,- obsahuje částku pro potřeby kulturní komise
v členění na nákup materiálu ( 50 000), nákup služeb (100 000) a věcné dary (30 000).
§ 341 Tělovýchova 4 511 100,- Zde nejvyšší částka ( 3 mil.) je určena na opravu střechy a výměnu
oken sokolovny a odizolování jižní a severní strany od zemní vlhkosti. Zbývajících 1 511 100,- bude
čerpáno takto : 465 000,- dotace pro kluby ( 325 000,- Baník, 140 000-Tenis), 320 000,- na projekt
rekonstrukce sokolovny, 236 000,- jako mzdové náklady pro správce sport. areálu, 220 000,- na
provozní energie sokolovny , 100 000,-jako rezervu na případnou havárii . Pro nákup drobného
materiálu a služeb je částka 90 000,- . Pro činnost sportovní komise je určeno 40 000,- a dalších
40 000,- je na opravy a udržování provozu kotle sokolovny.
§ 342 Zájmová činnost a rekreace 540 000,- obsahuje 500 000,- na nové prvky pro dětské hřiště ,
35 000,- pro Jezdeckou stáj St. Stránského a 5 000,- pro nákup případných služeb .
§ 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 680 000,- je členěn na Bytový dům ve výši 784 000,- a
z toho jsou částky cca 73 000,- mzdové náklady ( úklid a obsluha kotle), 375 000,- tvoří energie ,
nákup služeb a opravy cca 136 000,- rezerva 200 000,- . V rámci nebyt. prostor je plánováno čerpat
796 000,- a z toho na rekonstrukci obřadní síně, prostor nad Asankou a znovu otevření knihovny
částka 450 000,- , na projekt zástavby u bývalého kravína 300 000,- , na energie 46 000,-. Součásti
tohoto § je i 100 000,- na případné půjčky pro obyvatele.
§ 363 Komunální služby a územní rozvoj 3 317 000,- Zde jsou náklady na elektrickou energii pro
veřejné osvětlení ve výši 261 000,-, pohřebnictví ve výši 3 000,- , na zpracování změny územního
plánu ve výši 200 000,- , na nákup drobných služeb 53 000,- a největší částka 2 800 000,- na nákup

pozemků především pro ochrannou zelenou zónu kolem skládky a lomu. Bohužel zde není
plánováno budování inženýrských sítí a tím rozvoj obce.
§ 372 Nakládání s odpady 960 000,- je úhrada obce umožňující neplacení občanů za svoz odpadů.
§ 374 Péče o vzhled obce a veřej. zeleň byl navýšen oproti roku 2015 z 1 488 000,- na 3 574 000,Z toho nejvyšší nárůst je na nákup služeb z 1 000,- na 1 020 000,- určený na vyčištění –proklestění
prostor haldy pod Laurou, za hasičskou zbrojnicí, stran ulice Ke dvoru, cesty od Rynholeckého dvora
k modelářskému letišti u Lán ( 200 000,-) , pokračování s výsadbou ( 150 000,-), revize všech stromu
na veřej. prostranství a jejich ochrana ( 320 000,-), obnova polních cest tj. okolo haldy, od bývalého
OU k tunelu, pod bývalou lanovkou ( 350 000,-), obnova studánky (20 000,-), a další . Zde se
domníváme , že práce v hodnotě nejméně cca 500 000,- lze uskutečnit pracovní četou a nemusí se
čerpat peníze na nákup služeb. Další položku činí mzdové náklady na zaměstnance pracovní čety ve
výši 994 000,- Nákup drobného majetku a materiálu – stromky apod. ( 560 000,-), opravy a údržba
strojů ( 850 000,- především na opravu nabouraného zametacího stroje, snad bude uhrazeno
pojišťovnou), PHM ( 75 000,- ) apod.
§ 435 Služba sociální péče činí 25 000,- jako příspěvek domu seniorů v novém Strašecí
§ 531 Bezpečnost a veřejný pořádek ( 300 000,-) zahrnuje příspěvek obce na činnost městské policie
Nové Strašecí.
§ 551 Požární ochrana čerpá z rozpočtu 335 000,- a oproti roku 2015 je snížena z 390 000,-. Nejvýšší
položku činí opravy a údržba ( 100 000,-), PHM ( 70 000,-), energie –voda,plyn,elektrika ( 51 000,-),
prádlo-oděv ( 20 000,-), školení ( 21 000,-) nákup materiálu a služeb ( 28 000,-), pohoštění a dary (
10 000,-), a soustředění ( 35 000,- ).
§ 611 Zastupitelské orgány ( 728 000,-) tj. náklady na odměny zastupitelům činí 710 000,- a další
drobné položky spočívají v nákupu materiálu ( 10 000,-), školení cestování ( 7 000,-) a pohoštění (
1 000,-)
§ 617 Regionální správa 1 887 500,- Oproti roku 2015 navýšeno o cca 290 000,-. Největší položku činí
mzdové náklady OÚ ( 1 124 000,-) , opravy a nákup služeb ( 180 000,- za malování prostor, výměna
podlah, izolace střechy ), zpracování dat a pořízení programu na užívání dig. katastrální mapy
(180 000,-), drobný majetek ( 65 000,- za nákup nových židlí na OÚ a audiovizuální techniky),
spotřebované energie na OÚ ( 150 000,-), pošta a telekomunikace ( 40 000,-), nově zařazena položka
na odměny ( 80 000,-), tisk, konzultace , cestovné , školení (20 000,-), a další drobnosti jako úroky,
zálohy apod.
§ 639 Ostatní finanční operace 10 410 915,- zahrnují platby daní a poplatků státu ( 210 000,-) a
zbytek 10 200 915 je přebytek rozpočtu zařazený do rezervy. Chybí zde splátka úvěru ve výši
788 000,-Kč.

.

